
УКРАЇНА
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1. Про стан соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни в
Чугуївському районі

Заслухавши  інформацію  про  стан  соціального  захисту  ветеранів  Великої
Вітчизняної війни в Чугуївському районі, колегія районної державної адміністрації
відзначає, що в районі проводиться цілеспрямована робота  щодо максимального
забезпечення  пільгами  та  гарантіями,  що  передбачені  законами  України  “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про увічнення Перемоги
у  Великій  Вітчизняній  війні  1941-1945  років”,  а  також  нормативними  актами
України,  які  регламентують  медичне  та  соціально-побутове  обслуговування цієї
категорії населення, їх пенсійне та матеріальне забезпечення.

Станом  на  01.06.2014  обліку  в  Єдиному  державному  автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги за їх видами, перебуває 5705 громадян, які
мають право на пільги відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни,
гарантії  їх  соціального захисту”,  “Про статус і  соціальний захист громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Соціальний захист дітей
війни”, в тому числі:

Учасників бойових дій - 214 чол;
Учасників війни - 1092 чол;
Інвалідів війни 1 групи - 33 чол;
Інвалідів війни 2 групи - 63 чол;
Інвалідів війни 3 групи - 48 чол;
Ветеранів війни - чорнобильців - 83 чол;
Членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 208 чол;
Дітей війни - 3964 чол.
У  районі  всі  ветерани  війни  та  діти  війни  користуються  пільгами  на

житлово-комунальні та інші послуги, передбачені законодавством України.
Протягом 2013 року, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам, профінансовано пільг ветеранам та дітям війни на загальну суму 5220,6
тис.грн (в тому числі за минулі роки 1016,9 тис.грн), нараховано пільг за надані
послуги на загальну суму 5011,6 тис.грн. 

Протягом 5-ти місяців 2014 року профінансовано пільг ветеранам та дітям
війни  на  загальну  суму  2423,3  тис.грн  (в  тому  числі  за  минулі  роки
809,3 тис.грн), нараховано пільг за надані послуги на загальну суму 2253,4 тис.грн.



Заборгованості за надані пільгові послуги перед населенням немає. На перевезення
ветеранів  війни  профінансовано  пільг  на  суму  64,1  тис.грн  в  межах  виділених
лімітів, в минулому році видатки на зазначені цілі склали 327,3 тис.грн.

Радою з вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верствам
населення,  за  рахунок  фонду  соціального  захисту  населення  району  протягом
цього року матеріальну допомогу отримали:

Інваліди війни - 7 чол. на суму 1250 грн;
Учасники війни - 31 чол. на суму 4600 грн.
За  2013  рік  путівками  на  санаторно-курортне  лікування  забезпечено

19 ветеранів війни, у 2014 році путівки видано 8 - ми ветеранам.
Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  16.04.2014

№  102  “Деякі  питання  виплати  у  2014  році  разової  грошової  допомоги,
передбаченої  Законами  України  “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” в цьому році до 9
травня  було  виплачено  разову  грошову  допомогу  1751  ветерану  війни  на  суму
990972,86 грн.

Безкоштовні  проїзні  квитки  та  квитки  з  50-відсотковою  знижкою  у
2013 році отримали 82 ветерани війни, у 2014 році - 11.

У 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету придбало путівки
для  18  ветеранів  війни  на  суму  99,4  тис.грн,  у  2014  році  було  закуплено
16 путівок на суму 99,9 тис.грн, видано 8 путівок.

Компенсацію за  невикористане  санаторно-курортне лікування у 2013 році
отримали 22 інваліди війни на суму 7,1 тис.грн.

З початку 2014 року охоплено медичним оглядом 3062 ветерана, що складає
100% від загальної кількості. Повним комплексним медичним оглядом охоплено
881 ветеран, що складає 28,7%, частковим комплексним оглядом - 2181 ветеран,
що складає 71,3%.

Створено реєстр ветеранів потребуючих зубопротезування. Кошти, виділені
на  безкоштовне  протезування  по  Чугуївському  району  у  сумі  14254,00  грн,
фактично витрачені.

Виявлено  1205  ветеранів,  потребуючих  санації,  фактично  сановано
868 ветеранів, що складає 72% від загальної кількості потребуючих.

На  амбулаторне  лікування  ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни  фактично
витрачено 6860,00 грн.

В  районі  проводиться  робота  щодо  вивчення  місць  поховання  учасників
Великої Вітчизняної війни, які пішли з життя в повоєнні роки. Учні старшого віку
приймають  участь  у  пошуковій  роботі,  проводяться  заходи  щодо  вшанування
безсмертного подвигу українського  народу та з нагоди підготовки та відзначення
70-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в навчальних
закладах району.

Відділом  освіти  районної  державної  адміністрації  забезпечується
проведення  уроків  мужності,  тематичних  годин  спілкування,  проведення
тематичних уроків,  лекцій,  бесід  з  історії  Великої  Вітчизняної  війни  1941-1945
років,  учнівських  конференцій,  оновлення   експозицій  музеїв,  кімнат  бойової
слави. 

Питання  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  ветеранів  війни



знаходиться  на  постійному  контролі  районної  державної  адміністрації,  органів
місцевого  самоврядування.  Залучаються  всі  можливі  організаційні  та  фінансові
ресурси для найбільш повного задоволення потреб ветеранів.

З  метою  підвищення  ефективності  подальшої  роботи  щодо  соціального
захисту  ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни, колегія  районної  державної
адміністрації  вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам  продовжити  роботу
населених пунктах району щодо упорядкування військових поховань,  братських
могил радянських  воїнів  та  одиноких  могил невідомих воїнів,  загиблих у  роки
війни, ремонту та реставрації пам’ятників загиблим воїнам.
        2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення районної
державної  адміністрації  Лисянському  О.С.  продовжити  проведення  обстежень
матеріально - побутових умов проживання ветеранів війни, інвалідів війни, вдів
загиблих воїнів, працівників тилу.
       3. Начальнику відділу культури і туризму районної державної адміністрації
Кулешовій  Т.В.  організувати  проведення  у  2015  році  культурно  -  мистецьких
заходів  приурочених  70-ій  річниці  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні
1941-1945 років.
     4. Начальнику  відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
Герез Н.М.:

4.1.  Сприяти  проведенню  медичного  профілактичного  огляду  та
диспансеризації ветеранів Великої Вітчизняної війни.

4.2.  Продовжити  роботу  щодо  ведення  реєстрів  ветеранів  Великої
Вітчизняної  війни,  які  потребують  зубопротезування  та  проведення  операцій  з
приводу катаракти.

4.3.  Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації  Ляхович-
Звєрєвій Є.О.

4.4. Продовжити  практику  проведення  в  навчальних  закладах  району
тематичних  уроків,  вечорів,  учнівських  конференцій  із  залученням  ветеранів
Великої Вітчизняної війни.

4.5.  Сприяти  розширенню  мережі  гуртків  військово  -  патріотичного
спрямування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району.

6.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Лисянський

Герман
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2. Про  стан   реалізації державної політики  у сфері запобігання та протидії
корупції у Чугуївському районі

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  реалізації  державної
політики у сфері запобігання та протидії корупції у Чугуївському районі, колегія
районної  державної  адміністрації   відмічає,  що  в  цьому  напрямі  відповідними
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконкомами
сільських, селищних рад проводиться певна практична та методична робота.  

Зі  вступом  в  дію  нового  антикорупційного  законодавства  в  районній
державній  адміністрації  організовано  і  проведено   навчання  з  працівниками
районної державної адміністрації та кадровим резервом, працівниками Чугуївської
районної ради, семинар-наради з сільськими, селищними головами та секретарями
місцевих рад.

Юридичним відділом апарату районної державної адміністрації розроблено
та  надано  до  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,
виконкомів  сільських,  селищних  рад  пам’ятку  про  основні  положення  Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації  від  14.03.2014
№  96  затверджено  перелік  посад  державних  службовців  районної  державної
адміністрації, де існує високий ризик прояву корупції.

Розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації  від  08.01.2014
№  03-к  затверджено  уповноважену  особу  з  питань  запобігання  і  виявлення
корупції.  

Також в районній державній адміністрації створена та працює Рада протидії
злочинності та корупції.  

Прийом на державну службу в районну державну адміністрацію на посади
IV-VII категорій  здійснюється  на  конкурсній основі  у  відповідності  до  статті15
Закону України «Про державну службу». Конкурс на заміщення вакантних посад
державних  службовців  проводиться  з  дотриманням  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

Всі державні службовці районної державної адміністрації своєчасно надали



відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.
Спеціальні  обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  на  державну  службу,

проходженням державної  служби державними службовцями районної  державної
адміністрації не порушувалися.

За  останні  9  років  державні  службовці  районної  державної
адміністрації  за  корупційні  злочини  і  правопорушення  до  відповідальності  не
притягувалися.

В 2014 році  до адміністративної  відповідальності  за  скоєння корупційних
правопорушень  притягувалися  2  посадові  особи  місцевого  самоврядування,  в
минулому році – одна посадова особа місцевого самоврядування. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  активізації  профілактичної  роботи
щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в  районі,  колегія  районної  державної
адміністрації  вважає за необхідне:

1.   Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1.  Розглянути  стан профілактичної роботи щодо запобігання і протидії

корупції на засіданнях виконавчих комітетів сільських та селищних рад.
1.2. Забезпечити належне вивчення Закону України «Про засади запобігання

і  протидії  корупції»  всіма  категоріями  посадових  осіб,  що  підпадають  під  дію
цього Закону.

1.3.  Вжити  необхідних  заходів  щодо   забезпечення  доступності  та
відкритості у своїй роботі.

2.   Головному  спеціалісту  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної
державної адміністрації, відповідальній особі з питань запобігання та виявлення
корупції у Чугуївській районній державній адміністрації Івановій Ю. В.:

2.1.  Здійснювати  систематичний  аналіз  стану  роботи  в  структурних
підрозділах районної державної адміністрації щодо дотримання антикорупційного
законодавства.

2.2.  Систематично надавати практичну та методичну допомогу  виконавчим
комітетам  сільських  та  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади  з  питань  забезпечення  законності  і
правопорядку, організації роботи комісій по боротьбі зі злочинністю і корупцією.  

2.3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Іванова

Герман
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3. Про стан протитуберкульозної допомоги населенню району

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  протитуберкульозної
допомоги населенню району колегія районної державної адміністрації відзначає, що в
районі  проводиться  значна  робота  щодо  профілактики,  ранньої  діагностики  та
лікування хворих на туберкульоз.

Медична  допомога  хворим  на  туберкульоз  надається  протитуберкульозним
відділенням  “Чугуївської  центральної  районної  лікарні  ім.  М.І.  Кононенка”  та
лікувально-профілактичними закладами району. 

З метою раннього виявлення туберкульозу в районі проводяться профілактичні
флюорографічні огляди населення. За 3 місяці 2014 року було оглянуто 8485 осіб, що
склало 18,1% до річного плану (за аналогічний період 2013 року –  8053 осіб, що
склало  16,7%).  На  достатньому  рівні  проводились  обстеження  мешканців  міста
Чугуєва, що склало 20,9% до річного плану, мешканців с. Леб’яже – 24,9%, мешканців
с.  Тернова  –  21,5%,  мешканців  с.  Волохів  Яр  –  20,9%.   Потребують  збільшення
кількості  обстежених мешканці смт Новопокровка – 10,7%, с. Кам’яна Яруга – 13,5%.

При профілактичних оглядах у 2014 році виявлено 3 хворих на туберкульоз
легенів,  5  хворих -  з  онкопатологією,  163 хворих -  з  хронічними захворюваннями
легень та 125 осіб з іншою патологією. 

Останні  роки  в  районі  багато  уваги  приділяється  бактеріоскопічному
дослідженню мокротиння. В лікувальних закладах району розгорнуто 9 пунктів збору
мокроти.  В 2014 році  проведено 649 досліджень мокротиння,  перевірена 387 осіб.
Всього виявлено 5 бактеріовиділювачів, у тому числі вперше в житті – 4 випадки.

Впроваджено  обов’язкове  обстеження  на  туберкульоз  соціально
дезадаптованих груп населення при направленні в лікувально-профілактичні заклади.

Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Чугуївському районі залишається
напруженою.  Має місце збільшення рівня  захворюваності на туберкульоз. Так, в І
кварталі  2014  року  показник  захворюваності  на  туберкульоз  становив  8,7  на  100
тис.населення,  у  2013  році  –  3,8  на  100  тис.населення.  Найбільша  кількість
захворювань туберкульозом зареєстрована в смт Кочеток (2 особи), с. Кам’яна Яруга
(2 особи),  смт Малинівка (1 особа).

В  структурі  захворюваності  значна  доля  належить  туберкульозу  легенів,
питома вага якого становила у 2014 році  100%,  у 2013  році – 89,5%. 

 У  звітному  періоді  зареєстровано  5  випадків  туберкульозу  легенів  у  фазі
розпаду.  Всі  випадки  розглянуті  на  конференції  з  лікарями  загальної  практики



сімейної медицини.
 В  2014  році  зареєстровано  2  померлих  від  туберкульозу.  В  2013  році

смертність  не  реєструвалась.   Показник  смертності  у  2014  році  становив  2,5
на 100 тис.нас.

З метою профілактики захворювання на туберкульоз серед дитячого населення
охоплено  туберкулінодіагностикою  в  звітному  періоді  325  дітей  та  підлітків,  що
склало  3,5%  до  річного  плану,  за  аналогічний  період  минулого  року  охоплено
туберкулінодіагностикою 749 дітей, що склало 6,7% від річного плану. Новонароджені
охоплені вакцинацією БЦЖ у 2014 році на 80,6%, в 2013  році – 80,7%.

Ураховуючи  вищевикладене,  з  метою  удосконалення  протитуберкульозної
допомоги  населенню  району,  колегія  районної  державної  адміністрації   вважає  за
необхідне:

1. Рекомендувати  комунальним   закладам  охорони  здоров’я  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  імені  М.І.  Кононенка»  (Грушка  В.Ю.),  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради
Харківської області (Черевань Т.В.):

1.1. Здійснювати  заходи  щодо  профілактики,  ранньої  діагностики  та
лікування хворих на туберкульоз.

1.2. Довести  флюорографічне  обстеження  населення  до  100%  від  річного
плану.

1.3. Вжити  всіх  заходів  щодо  забезпечення  охоплення  дитячого  населення
туберкулінодіагностикою на рівні 95-97% від плану.

1.4. Проводити  комісійний  розгляд  кожного  випадку  захворювання  на
туберкульоз, виявляти чинники та відпрацьовувати заходи, направлені на локалізацію
цього вогнища.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  сприяти  залученню
населення до профілактичних оглядів з метою раннього виявлення туберкульозу.

3.  Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
(Герез Н.М.):

3.1. Взяти  під  особистий  контроль  виконання  заходів  Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії  захворюванню на туберкульоз  на 2012-2016
роки.  

3.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                   

                
                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герез

Герман


